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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 .والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه أجمعين ،ب العالمينالحمد هلل ر 

أما  ،برحتك يا أرحم الراحمين واعصمنا من الفتن أجمعين ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين
 :بعد

 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 وماااااااااااااا بالنعكاااااااااااااا  وا بااااااااااااادال  
 فمنااااااااااه قلااااااااااب سااااااااااند دون ماااااااااارا

 م والتاااااااا خير فاااااااايومنااااااااه بالت اااااااادي
 هاااااو أن يجعااااا  مااااااو وقلاااااب ماااااتن 

 ك ولااااااااااااااه فيمااااااااااااااا روا  مساااااااااااااالم  
 يمينااااااااااه مااااااااااا بالشاااااااااامال أنف ااااااااااا

 لساااااااااند ا  ومنااااااااه أن يجعااااااااا  متناااااااا
 وساااااااااااااااوغوا هااااااااااااااا ا لالختباااااااااااااااار  

 ج

 ال جااااااااااادال  باااااااااااك م لاااااااااااوب فااااااااااا ا 
 

 آخااااااااارا الاااااااااراو  باااااااااراو   أن يبااااااااادل
 األسااااماع كجعاااا  األب ابنااااا  فاااااعر   

 لشااااااايع لضاااااااد علمااااااااباخااااااات  ي
 ل تعلااااام   نمااااا :فاااااي أحاااااد السااااابع 

 والبااااا ل مااااان شااااا ن الااااايمن م ل اااااا  
 وقلااااااااااب متنااااااااااه لاااااااااا لك السااااااااااند
 لحاجاااااااا  ماااااااان دون مااااااااا  صاااااااارار  

  ج
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

 :نقول ،..مما يتعلق وهو ،بة على مخالفة الراوي لغيره من الرواة الثقاتف المترتالنوع الخامس من أنواع الضعي
 ضبطومخالفة الثقات من األوجه المتعلقة بانتفاء  ،هذا النوع الخامس الناشئ عن مخالفة الراوي لغيره من الثقات

 رحمه هللا-قال ، فل القول فيهوهو المقلوب بعد أن ذكره على سبيل اإلجمال مع غيره من األنواع فص   ،الراوي 
  :-تعالى

 وماااااااااااااا بالنعكاااااااااااااا  وا بااااااااااااادال  
 فااااااااااا اك م لاااااااااااوب باااااااااااال جااااااااااادال      ج

 ج
 جج

وغير ذلك من  ،واألعلى أسفل واألسفل فوق  ،أولخر ًا واآلخر وهو جعل األول آ ،اسم مفعول من القلب :مقلوب
 ي.لحسصور القلب ا

 وماااااااااااااا بالنعكاااااااااااااا  وا بااااااااااااادال  
 فااااااااااا اك م لاااااااااااوب باااااااااااال جااااااااااادال      ج

 ج
 جج

داخل في المقلوب  ،كل هذا قلب ،دل الراوي بغيرهيب ،ينعكس اسم الراوي ينقلبينعكس اللفظ، ينعكس المعنى، 
 .بال خالف ،عبال نزا  :يعني "بال جدال  "



 فمنااااااااااه قلااااااااااب سااااااااااند دون ماااااااااارا 
 أن يبااااااااادل الاااااااااراو  باااااااااراو  آخااااااااارا      ج

 ج
 جج

 .آخر يبدل الراوي براو   ،هذا قلب ،نافع فيجعل من راوية سالم مثالً  روايةمن معروف أن يؤتى إلى حديث بوذلك 
 ديم والتاااااااا خير فاااااااايومنااااااااه بالت اااااااا

 

 األسااااماع كجعاااا  األب ابنااااا  فاااااعر    
  ج

فيجعل األب ابن والعكس كعب  ،نصر بن علي يجعل علي بن نصر، كعب بن مرة يجعل مرة بن كعب :مثل
ل هذا القلب على ألسنة الناس كون كل نصر بن علي وعلى بن نصر يسه   :ومثله ،مرة بن كعب :بن مرة يقول

ويشتركان  ،نصر بن على وعلى بن نصر يروي عنهما مسلم بكثرة ،م في كتب الحديثمن االثنين يكثر دورانه
 .ل القلبفهذا يسه   ،في بعض الشيوخ

 وقلاااااب ماااااتن وهاااااو أن يجعااااا  ماااااا
 ج  يخااااااات  بالشااااااايع لضاااااااد علماااااااا  ج

 .تماماً  لضديجعل ل ،وما لليسار يجعل لليمين ،ما لليمين يجعل لليسار
 ك ولاااااااااااااه فيماااااااااااااا روا  مسااااااااااااالم   

 لشاااااااااامال أنف ااااااااااايمينااااااااااه مااااااااااا با
 ج

 ل تعلااااام   نمااااا :فاااااي أحاااااد السااااابع  
 والبااااا ل مااااان شااااا ن الااااايمن م ل اااااا  

 

ورجل تصدق بصدقة )) :يعني في حديث السبعة الذين يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله في المتفق عليه
تنفق حتى ال تعلم يمينه ما )) :جاء في صحيح مسلم مقلوب ((أخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينهف

أم ن ابن ))إ :جاء في بعض الرواياتو  ((بن أم مكتومايؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن  بالالً إن )) ،((شماله
 :-تعالى رحمه هللا-ففي حديث السبعة يقول الشيخ  ،جاء هذا ((مكتوم يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن بالل

 ك ولاااااااااااااه فيماااااااااااااا روا  مسااااااااااااالم   
 يمينااااااااااه مااااااااااا بالشاااااااااامال أنف ااااااااااا

 ج

 ل تعلااااام   نمااااا :فاااااي أحاااااد السااااابع  
................................... 

 

 .ه شماله، ما تنفقيمينه ما أنفقه بشماله ، ال تعلمأنفقت شماله
 ................................... 

 ج

 والبااااا ل مااااان شااااا ن الااااايمن م ل اااااا   
 

هو  فناولك باليسار هذا ما ،ناولني هذا :لو واحد قلت له ،كله باليمينمع الناس  التعاملاإلعطاء واألخذ 
ذا أمرتكم بأمر فأتوه ،منه ما استطعتم جتنبوااف ءإذا نهيتكم عن شي)) :جاء في حديث ،مستساغ وال مقبول  ((وا 

طالب العلم أن يهاب وهكذا ينبغي ل ،لكن يهمنا صيانة الصحيح ،وأمثلة المقلوب كثيرة جداً  ،قلب هذا ،مقلوب
 ،المقلوب ضعيف ؟في صحيح مسلم مافماذا نقول ع ،كما هو معروف من قسم الضعيفوالمقلوب  ،الصحيحين

هل يمكن تخريجه على وجه صحيح  ؟((يمنيه ما تنفق شماله لمال تع)) :فماذا نقول عن حديث السبعة وفيه
 ؟كيفنصونه عن الضعف؟ بحيث نصون الصحيح من الحكم على حديث من أحاديثه وقد تلقته األمة بالقبول 

إخفاء صدقته -كما يمدح باإلخفاء  ،الرجل يمدح كما يمدح باإلخفاء يمدح بكثرة اإلنفاق األمر سهل هذا :قولن
إذا كان ال يعلم عن إنفاقه  ال يعلم طرفه اآلخر، ، ولذايمدح باإلخفاء -حتى ال تعلم يمينه أو ال تعلم شماله

كثرة إنفاقه يستطيع أن  يعني مع ،ضًا بكثرة اإلنفاقفهذا الرجل كما يمدح باإلخفاء يمدح أي ؟!جانبه فكيف بغيره
اإلنسان إلى  يضطرواإلخفاء قد  ،خلفهرة من أمامه ومرة من فلكثرة إنفاقه مرة ينفق بيمينه ومرة بشماله وم ؛يخفي
فجاء فقير من شماله فأعطاه بحيث ال يمر إلى يمنيه  هيمينعنده ناس جالسين عن  يفترض ،ق بالشمالفأن ين



المقصود ألنه أعطي بالشمال،  ءوالفقير إذا أعطي لن يحمل في نفسه شي ،نعم ،يعني ممكن ،داً ظاهر ج
تأتي علي  يسرني أن لي مثل أحد ذهباً  ما)) :يؤيد ذلك الحديث المخرج في صحيح البخاري  ،األعظم وقد حصل

عن يمينه وعن شماله ومن  ((حتى أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا ،إال دينار أرصده لدين ثالثة وعندي منه دينار
 ،والمقلوب من الضعيف ،وبهذا نصون الصحيح من دعوى القلب ،عن كثرة اإلنفاق كنايةهذه  ،أمامه ومن خلفه

ذا أمكن تخريج الخبر على وجه يصح ال شك أنه يتعين والمسألة  ،ألنه يترتب على عدم التخريج توهيم الرواة ؛وا 
مما حكم عليه  ،الذي قال كثير من أهل العلم أنهم جازوا القنطرة ،حالصحي رواةمفترضة اآلن في رواة ثقات 

وهو أرجح من  ((وليضع يديه قبل ركبتيه ،إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير)) :بالقلب حديث البروك
من ألن األول له شاهد  ؛"إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا : "حديث وائل

-بن القيم اوقرر  ،حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل ناعةعلى كل حال من حيث الص ،بن عمراحديث 
ن لم بن القيم يكون إاعلى رأي ؛ ألنه وأطال تقرير القلب في حديث أبي هريرة وأنه مقلوب -تعالى رحمه هللا

ابن القيم  ،يقدم يديه قبل ركبتيه ،لى ركبتيهألن البعير إذا برك يقدم يديه ع ؛خره يهدم أولهيحكم بقلبه متناقض آ
حظون من أنفسكم ومن غيركم أنه إذا علق تال موأنت ،في تقرير القلب ، وأطالاقتنع بهذا أجلب عليه في الهدي لم

خر يعني ، صار ما يحتمل قول آفي ذهن الشخص وحال دونه ودون فهم الحديث على وجهه انقفل الذهن ءشي
عليه الصالة -وعنه  ،((يضع يديه قبل ركبتيه))ول :يقدم يديه على ركبتيه فكيف يقول في بادئ األمر البعير

ليس في الحديث قلب وليس فيه  :ونقول ،يديه قبل ركبتيهكما في حديث وائل أنه إذا سجد وضع  -والسالم
 :يقال ؟ك البعيربر  :متى يقال ؟برك البعير :متى يقال ،-وهلل الحمد والمنة-تعارض وال تضاد وال أدنى إشكال 

برك البعير وحصص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار نعم  :يقال ،برك البعير إذا نزل على األرض بقوة
 ،وخلل البالط ،وفرق الحصى ،وأثار الغبار ،إن فعل هذا الفعل بحيث نزل على يديه بقوة ، لكن الذي يصليبرك

لكن لو قدم يديه وضع يديه قبل ركبتيه  ،يبرك البعير هذا برك مثل ما :نقول ،بعض الناس تسمعون البالط يرتج
 ،فما في قلب ،وضع يديه قبل ركبتيه ،وامتثل األمر ،ك البعيرو بر لم يبرك مثل  :مجرد وضع على األرض نقول

 ؟حكم وضع المصحف على األرض ما :يعني أنت إذا قيل لك مثالً  ،مجرد الوضعبين يعني نفرق بين البروك و 
هذا  ،لكن إلقاء المصحف على األرض ،وضع المصحف على األرض جائزهذا قول أهل العلم  ،جائز :تقول

مجرد وضعه على  ؟يعني ما في فرق بين هذا وهذابعض أهل العلم، يصل إلى حد عظيم عند بالقرآن استخفاف 
لقائه  يقدم  ،إشكالحديث أبي هريرة على حديث وائل ما عنده أدنى  فمن يرجح ،في فرق على األرض؟ األرض وا 

، وأن كذا مالنا لكالم الطويل الذي يقرره بعضهم أن ركبتي البعير في يديه، ولسنا بحاجة إلى اركبتيهقبل يديه 
 .نحل اإلشكالا يديه مافي  ركبتي البعير: ألنه حتى لو قلنا دعوة؛

المسألة  "قبل يديه إذا سجد وضع ركبتيه -عليه الصالة والسالم-كان النبي " :طيب نأتي إلى الحديث الثاني
ينزل ويخلل البالط  بعض الناس ينزل بركبتيه على األرض مثل نزول الحمار أشد من البعير بقوة ،مسألة وضع

 :فإذا وضع ركبتيه مجرد وضع على األرض من غير نزول بقوة نقول ،يسجدون  يللايسمع هذا من بعض  بعد،
إنما لكن يالحظ أنه ال قلب في الحديث  ،هذا وأذا وكل على حسب ما يترجح عنده إما ه ،امتثل حديث وائل
 -تعالى رحمه هللا-وشيخ اإلسالم  ،حسب ما يرجحعاد على وأن توضع اليدان أو الركبتان كل  ،المطلوب الرفق



 ؟يش هوإ ظبس الملح ،ديه أو ركبتيه ال فرق المصلي بالخيار سواء قدم ي :لحظ كلمة وضع في النصين وقال
كثير من الكبار فضاًل عن طالب على ألنه أشكل  ؛والكالم في الحديث طويل جداً  ،ضعالو  ظالملح ،الوضع
ألن بعض الناس يهجم ذهنه على وجهه؛ لما حال دون تصور الحديث على  -تعالى رحمه هللا-بن القيم ا ،العلم
ألمر وال يدرسها ولذلك تجد المعلومات التي يتلقها طالب العلم في أول ا ،يستمر عليهفيفهمه على وجه و  ءشي

هذا إذا لم يدرس المسائل بعد ذلك بعناية  ،في النهاية بعناية يعلق في ذهنه ما هجم على ذهنه في أول األمر
بعد من كالم الزاد وحفظته مهما مر عليك فيما المتوسط من ال لو مر عليك كالم وأنت في ا  و وتوسع وفهم دقيق 
فمهما حاولت  ،فارغ فتمكنة ووجد الذهن بقو  ذهنألنه هجم على ال ؛علق في ذهنك إال القليلاألئمة اآلخرين ما ي

لتقاوم ما هجم على  ؛وبحثتها بقوة بحيث ترسخ في ذهنك ،ووازنت بين األقوال ،المسألة من جذورهابحثت إال إذا 
لة واضحة المسأ ،هذه المسألةتقرير ال أريد أن أطيل في  ...،-تعالى رحمه هللا-يقول  ،ذهنك حينما كان خالياً 

 , نعم؟-إن شاء هللا تعالى-
 ....... الب:

 .مقلوب :كل كتب المصطلح تقول
 ....... الب:
ألنه إذا تطاولنا على  ؛الصحيحين تلقتهم األمة بالقبول فصيانتهما متعينةصيانة الصحيح، الكالم في  ال هو

يه أصحاب الصحيح يث الذي يرو يجعل الحد ال؟ تلقتهما األمة بالقبول، الصحيحين فماذا بقي لنا من الكتب
ذكروا من القرائن التي تحتف بالخبر حتى يكتسب القطيعة كونه مخرج في الصحيحين أو في  ، ولذاقطعي
ن الكتب يحرص أما في غيرهما مفمثل هذا ال بد منه،  ،وتلقته األمة بالقبول ،في كتاب ألتزمت صحته ،أحدهما

يوصله  مابويحكم  ،استطاعتهر قدب -جل وعال-ويتق هللا  ،يوهموا الرواة الثقات عن أن اإلنسان على أن يصون 
 .إليه اجتهاده

 لساااااااااند ا  ومنااااااااه أن يجعااااااااا  متناااااااا
 وقلااااااااااب متنااااااااااه لاااااااااا لك السااااااااااند  جج

  جج
في حديث شريك الذي ذكرناه في باب المدرج ب ومثل في هذا الموضع ،ذلك السندل هوقلب متن ،يجعل متن لسند
يهم بعض الرواة  وأحياناً  ،عمنلذلك السند  هذا الكالمو متن ذا الحديث أجعل متن ه ،مسباألالصورة الرابعة 
لكن  ،هذا نوع من القلب الذي أشار إليه المؤلف هنا ،هذا قلب ،بي هريرة والعكسعمر مثاًل ألفيجعل حديث 

ون ليكر إسناده لف فيركب له إسناد غيى حديث يروى بسند ضعيف أو بسند تآبعض الرواة الضعفاء يأتون إل
وهذا يسمونه سرقة  ،صحيحًا بإسناده لكن يركب له إسناد ثاني لإلغراب الحديثوقد يكون  ،عند السامع مقبوالً 

 .وهو من أشد القوادح ،سرقة الحديث ،الحديث
 وساااااااااااااااوغوا هااااااااااااااا ا لالختباااااااااااااااار  

 لحاجااااااااا  ماااااااااان دونمااااااااااا  صاااااااااارار    ج
 
 ج

 اً وتطالبهم بحفظه سند ،هم البخاري عندك طالب تدرس ،تأتي تختبر طالب لتعرف مدى إتقانه لما كلف بحفظه
هذا  ،خر تركب عليه سند الحديث األولفتأتي إلى حديث فتركب عليه سند حديث آخر والحديث اآل ،اً ومتن

 ، تضييعفهذا بمجرده حرام ،ألنه يجعل المقبول مردودًا والمردود مقبوالً  ؛يعني تعمد القلب حرام ،االختبارلمجرد 



ألنه ركب عليه  ؛وجعل األمة تعمل بحديث غير مقبول ،مقبول بجعله غير مقبوللما اشتمل عليه الحديث ال
 :هنا يقول ،لالمتحانلكن  ،إسناد مقبول فهذا حرام

 وساااااااااااااااوغوا هااااااااااااااا ا لالختباااااااااااااااار  
 لحاجااااااااا  ماااااااااان دونمااااااااااا  صاااااااااارار    ج

 
 ج

فس ألقي على الطالب اختبار قلبت عليهم األسانيد لكن في ن ،يعني ليبين حقيقة األمر في نفس المجلس
قلب  ،جادةوأبدوا براعة وا   ،يات في االختبارحصل ألهل العلم حكا ،المجلس قبل أن يتفرق أحد يبين الصواب

إذا جاء  ،وقلب على المزي أحاديث لالمتحان ،قطني أحاديثقلب على الدار  ،البخاري مائة حديثاإلمام  على
 ،ذكر فيه شيوخ البخاري  ء  ابن عدي في جز  اهاقصة رو الالبخاري لما قدم إلى بغداد وهذه امتحنوه، إلى أهل بلد 

عن عدة من  :ألنه قال ؛ألن الشيوخ مجهولين ؛بعضهم يضعف هذه القصة عدة من شيوخه ابن عدي عنرواها 
ن كانوا :التعبير يقول وأهل العلم في مثل هذا ،شيوخه غير معروفين بأعيانهم إال أنهم باعتبارهم  هؤالء الشيوخ وا 
وأخذ عنهم ابن عدي وهو الجهبذ النقاد  ،ال سيما وأنهم شيوخ من شيوخ الحديث ،عضاً يجبر بعضهم ب جمع

عدة يجبر  ملكونه ..،الجهالة بهم ًا،هم يجبر بعضهم بعضفولو افترضنا ضع ،الخبير أخذ عن عدة من الشيوخ
 .فيصحح القصة اً بعضهم بعض

 ،من األشخاص قلبت أسانيدها ووكلوها إلى عشرةلما قدم اإلمام البخاري بغداد اختبروه فعمدوا إلى مائة حديث 
على عشرة أشخاص كل واحد له  ووزعت ،ومتن هذا جعل لسند هذا إلى أن تمت المائة ،سند هذا جعل لمتن هذا

عن فالن  نما تقول في حديث فالن عن فال :قال، فلما استقر بهم المجلس قام واحد من العشرة عشرة أحاديث
في حديث عن فالن عن فالن عن فالن  كرأيوما  ،قال: ال أعرفه ؟كذا - عليه وسلمصلى هللا-قال رسول هللا 
الذي ال  ،العشرة األحاديث ،أتم العشرة وهكذا إلى أن ،ال أعرفه :قال؟ كذا -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 
أما الفهماء من حديث من العشرة أجابه، وال  تذكرون عجزهذا البخاري الذي  :يقول الحاليعرف حقيقة 
ثم الثالث ثم  ،م الثاني ففعل وصنع مثلما صنع األول، ثم قافهم المقصود الرجل ،عرف الرجل :الحاضرين يقول

الثاني قلت  ،وصوابه كذا كذاقلت  :لتفت إلى األول قالفلما تمت المائة أ ،الرابع ثم العاشر إلى أن تمت المائة
 أعجب من ذلك حفظه لخطئها كحفظه :وأقول ،لها على هذا الترتيبفتعجب العلماء من حفظه  ،كذا وصوابه كذا

يعني ما جاءت على  ،مائة حديث مقلوبة ملخبطةاللكن كونه يحفظ  ،ألن العالم قد يحفظ الصواب ؛لصوابها
 .إلسالم الكباروال شك أنه من حفاظ ا ،عجببهذه الطريقة وجهها ثم يحفظ الخطأ ويعيده إلى الصواب 

خر خارج آكتاب ينسخ، ومعه  ،ر الشيوخ وهم يملون األحاديث، يحضه تضرب به األمثالقطني حفظالدار 
 أنت ما :الجالسينمن حد فلما انتهى الشيخ قال وا ،الدرسينسخ كتب أثناء  ،ينسخ من كتاب إلى كتاب ،الدرس
فلم  ،بما قال الشيخ -هللا خيراً  كجزا-قطني ذكرنا الدار له فقال  ،في بيتك علينا يا أخي النسخ أنسخ ضيقتغير 

يا أخي  :وقال ،خربعد اآل اً واحداألحاديث كلها، عليه  ، فأمألاكتب ما قاله الشيخ :قال ،ذكر وال حديثستي
}مَّا َجَعَ  َّللاَّ  ل َرج    م  ن َقْلَبْين  ف ي  :نعم قد يقول القائل ،ليسوا على منزلة واحدةالناس  ،حفظي ليس مثل حفظك

ويكمل  أدنى طرف كلمةيقضب  بس ،أنه يكفيهم من الحديث شمه لكن الحفاظ يقررون  [ة األحزاب( سور 4)] َجْوف ه {
بارع في أي فن من نعم تجد ال ،أتقنه ءمن أهتم بشي كل في فنه ،وهذا معروف ،وكل في فنه ،عجائب ،الباقي

هو  ما ليال صاحب الورشة ي تأتي بالسيارة إلىيعن ،قل مثل هذا في جميع الصنائع والفنون و  ،ي الفنون مثل المر 



ال يقف على علة  ،، ما يقف على علةافتح الصفاية ؟يشافتح لي مدري إ ،نزل الكبوت ،تح هذافيبارع يفكك و 
من ي يفك لوالمن هنا، ي يفك لوال ،دخلنا ورشة فيها عمال كثيرو السيارة فيها رجة  صارت ،مسألة حاصلةهذه 

في  غيرناه خالص ما هذا األيمن وخالص، غير الكفر األمامي :جاء صاحب الورشة قالهنا ما في فائدة، 
ائع ال يتقنها فوفين في بعض الصنائع مهرة في صنيعني ناس مكما جاء،  ،ما ساق ،يعني ما جرب ،ءشي

وله  ،ما تشتغل :يقول لك ،مكفوف تأتي بآلة مثل هذه ءبالشي العناية ،العناية ؟يشإ هسببا كل هذ ،المبصرون 
 ال يستمر، على أله أن يقول ذلك ،عند الجاهل معرفتنا بهذا كهانة :ر من المحدثينا قال الكباأن يقول مثل م

تمر هذا حتى يتفرق الناس ال يجوز أن يس ،في القلب المتعمد من أجل االمتحان حتى يتفرق الناس الوضع
  ؟نعم ،ال بد من بيان الصواب فيه ،الخطأعلى  همبعضفيحفظه 
يها، لكن تواتر العلماع عليها أل ترها يكفي مث  قص  خالد ال سر  يشككك بعضهم فمن قال:  ن توا : الب

    ي و  األمر؟يكون ه ا 
بن عدي يرويها عن ا ،عن عدة من شيوخه ،فيها وسائط مايعني  ،ال هذه مروية باإلسناد عن اإلمام البخاري 

كل أن سائط كثر بحيث يحتمل فيها و ما يعني  ،من حضر القصةعأو  ،عدة من شيوخه عن صاحب القصة
 ،بن عديافي وسائط إال هؤالء عدة من شيوخ  ما ،من قبلهإلى الخبر واحد من هؤالء الوسائط يتطرق الخلل 

واالستفاضة في مثل  ر،كيتناقلها العلماء من غير ن عنه اشتهرت ، ورويتالخطيب في تاريخ بغداد هعن اورواه
كل أحد في  يتعرف به يتحت األصل العام الذ أنها تندرج معكافية، م ار التي ال يترتب عليها حكهذه األخب

 .هذا الفن علىالبخاري وحفظه وسعة إطالعه إمامة 
ن يااااااااسد فااااااااي السااااااااند المتصاااااااا     وا 

 أت نااااااا  لاااااام يااااااسد نفاااااا ن يكاااااان ماااااا
نج  َتااااااااااار   ح ا سااااااااااا ا  ل شاااااااااااك وا 

 مساااااااااا  ه ل ساااااااااايما  ن عنعناااااااااااا
 ويسااااااتو  األمااااااران حياااااا  احااااااتمال

 ج

ااااااااا    راو  فااااااااا ا المسياااااااااد فياااااااااه فص 
 وقااااااااال: قااااااااد ساااااااامع  أو حاااااااادثنا
  كااااااان الاااااا   قااااااد ساد  أت اااااان ماااااان

 تاااااااااارجيح المسيااااااااااد أبينااااااااااا فليااااااااااك  
  ن كااااااان عاااااان كليهمااااااا قااااااد ن ااااااال

 ج

 اً إذا وجدت حديث ،متصل األسانيد وهو المزيد في ،على المخالفةالحديث مرتب علوم نعم هذا نوع من أنواع 
 ،مزيد واحد ،هم الخمسة بينهم واحد زائد تةسمن طريق ثم وجدته  ،خماسيالطريق خمسة يسمونه من بإسناد 

ويحتمل أن يكون الراوي عن هذا ، ويحتمل أن يكون هذا الناقص فيه سقط ،يحتمل أن يكون هذا بالفعل مزيد
لكن ما الذي يرجح من هذه  ،االحتمال قائم ،ومرة بغير واسطة ،المزيد رواه على وجهين مرة بواسطة

 .يخيرجح فيما قاله الش ؟االحتماالت
ن يااااااااسد فااااااااي السااااااااند المتصاااااااا     وا 

 ج

ااااااااا    راو  فااااااااا ا المسياااااااااد فياااااااااه فص 
 ج

سبق قلم من  ؟يعني الزيادة هذه خطأ مثالً  ؟هل نحكم بأنه مزيد مطلقاً  ؟لعملا إن يزد فهو من المزيد لكن ما
 ؟أو وجود هذا الراوي المزيد له وقع وله دور في أداء هذا الخبر ؟بعض الرواة

 فاااااا ن يكاااااان مااااااا لاااااام يااااااسد  أت نااااااا
 

 .................................... 
 

 .ممن رواه سداسياً  وأضبط وأحفظ وجدنا من رواه خماسيًا أتقن



 فاااااا ن يكاااااان مااااااا لاااااام يااااااسد  أت نااااااا
 

 وقااااااااال: قااااااااد ساااااااامع  أو حاااااااادثنا 

 

وصرح بالتحديث ممن هو  ،ثقة أسقط راوي من سند ، المسألة مفترضة في راو  يعني صرح بالسماح والتحديث
 .أتقن وصرح بالتحديث فإن كان هذا المسقط ،سقطوي الذي أالرا افوق هذ

 فاااااا ن يكاااااان مااااااا لاااااام يااااااسد  أت نااااااا
 سااااااااااا ا  ..............ح ا َتااااااااااارج  

 ج

 وقااااااااال: قااااااااد ساااااااامع  أو حاااااااادثنا 
................................... 

 ج

 
 .والخماسي أرجح من السداسييكون الراجح أنه مزيد، و 

ن  َتااااااااااارج ح ا سااااااااااا ا  ل شاااااااااااك وا 
 .......................مساااااااا  ه ..

 ج

 كاااااااان الااااااا   قاااااااد ساد  أت ااااااان مااااااان  
...................................... 

 ج

صاحب الخماسي الذي أسقط رواه   نال سيما إن عنع ،اً أتقن من الذي رواه خماسي اً رواه سداسي كان الذيفإن 
 ة.ور أن يكون بينهما واسطحدثنا ال يتص :أما إن قال ة،يكون بينهما واسطأن  احتمال ،عنعنةبال

ن  ...................... ل شاااااااك وا 
 مساااااااااا  ه ل ساااااااااايما  ن عنعناااااااااااا

 ج

 كااااااان الاااااا   قااااااد ساد  أت اااااان ماااااان  
.................................... 

 ج

 .نعم ،فالن (أن)و (قال)أو ما يقوم مقامها مثل  (عنـ)يعني رواه ب
 جيح المسيااااااااااد أبينااااااااااافليااااااااااك  تاااااااااار   ..................ل سيما  ن عنعنا

 

 .ن هذا أسقط راوي : إعنعنة قلنااه بالإذا رواه من أسقط وهو أدنى منزلة ممن زاد ورو  ،يعني رجح المزيد
 :........ الب
  ؟كيف
 :........ الب
 ...ال هو
 :........ الب

 مساااااااااا  ه ل ساااااااااايما  ن عنعناااااااااااا
 ج

 .................................... 
 ج

يحتمل  ،سمعت نعمو هي مثل حدثنا  ما ،االتصالليست صريحة في  (عن)ن : إلمسقط قلناإذا عنعن ا ،المسقط
 .سقط أن بينهما راو  

 فليااااااااااك  تاااااااااارجيح المسيااااااااااد أبينااااااااااا  ...................................
 

  . ذاك لم تستطع الترجيحلم تستطيع أن ترجح هذا وال لكن إذا كان على حد سواء
 الويسااااااتو  األمااااااران حياااااا  احااااااتم

 ج

  ن كااااااان عاااااان كليهمااااااا قااااااد ن ااااااال 
  ج
 

قد لقيه كان احتمال ال سيما إذا إذا احتمل أن هذا الراوي الثالث في السند رواه عن األول بدون واسطة هذا 
ومرة  ،نعم وال يمنع أن يكون مرة يرويه عنه كذا ،ويحتمل أنه رواه عنه بواسطة ،عنه أحاديث هذا احتمال وروى 

ن طريق يخ من الشيوخ في بلد من البلدان مفي حياتك العادية كالم عن شاآلن تسمع أنت فقد  ،يرويه عنه كذا



ت أن ترويه بواسطة فأنت إن شئ ،لك هشخص نعم فيتيسر لك أنك التقيت بالشخص بالشيخ نفسه فسألته فقال
ن شئ ،ذلك الشخص طة ثم كثير من األخبار تروى بواس ،ألنك سمعته منه ت أن ترويه عنه بدون واسطةوا 

إن رويت  ،وما تعديت الحقيقة ،يجوز أن تروي على الوجهين وحينئذ   ،للعلو اً يحرص على نزول الواسطة طلب
ن  ،أنه قال كذا وفقد أخبرك زيد عن عمر  وعن زيد عن عمر  لك  اغسمباشرة  وورويت عن عمر  اً زيد أسقطتوا 

 .فاالحتمال قائم ،واسطة بدون تلقي الخبر  من تألنك تمكن ؛ذلك
 سااااااتو  األمااااااران حياااااا  احااااااتمالوي

 ج

 ................................... 
  ج
 

 .واحتمل اإلسقاط ،احتمل المزيد ،احتمل األمرين
................................... 

 ج

  ن كااااااان عاااااان كليهمااااااا قااااااد ن ااااااال 
  ج
 

يسمع الخبر عن  ،عومتصور وواقع ويق ،وهذا كثير في النصوص ،ومرة بدون واسطة ،نقل الخبر بالواسطة
فأحيانًا ينشط  ،بدون واسطة سند إليه الخبر فيأخذه عنه مباشرةثالث ثم يلتقي الراوي عمن أشخص بواسطة 
الدين )) :جعتم حديثاولو ر  ،ألنه يرويه على الوجهين ؛يرغالواسطة وال  وأحيانًا يسقط ،فيذكر الواسطة

ألنه  ؛في إشكال واألمر محتمل ما ،هي بواحدة ما ،في أوائل صحيح مسلم فيه إسقاط واسطتين ((النصيحة
اد أكثر مما ن، لكن إن كان النزول فيه نظافة إسلكن عند أهل العلم العلو أرغب من النزول ،يروى عن الوجهين

، -إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي في العالي والنازل من العلو اإلسناد أهم وأولى  اشتمل عليه العلو فنظافة
 نعم.

ن  يكاااااااااااااان راو  بااااااااااااااراو  أباااااااااااااادل وا 
 يح فيااااااااه حصااااااااالرججماااااااا  ول تاااااااا

 فااااااي سااااااند تلفيااااااه أو مااااااتن وقااااااد
 ولااي  قاادحا  خلفهاام فااي اساام الث اا     

 ج

 كاااااااااااااا اك ماااااااااااااارو   بماااااااااااااارو  ول 
 مضاااااااااااااا رب ل جاااااااااااااادل هف ناااااااااااااا

 يكااااااون فااااااي كليهمااااااا وهااااااو أشااااااد
 َفَح   َ اااااااااهْ أو فاااااااااي صاااااااااحابي  لاااااااااه 

  ج
 

 ؟يشإف 
 .َفَح   َ هْ  الب: 
 .ماضي ،الكلمة أمر أو إخبار أصليعني 
 ك نه أمر.  الب:

ذ  ؟ كيف ينطق اً كان أمر  اوا 
 ...... الب:
ق  ق ه   ،هق  ق   فح   :بد أن يقال أي ال  .ف ح 

اسم فاعل من  بهذا المضطر  ،وكلها متعلقة بالمخالفة مخالفة الثقات ،هو المضطربو نعم هذا النوع السابع 
ال بد أن تكون  ،وى على أوجه مختلفة متساويةهو الحديث الذي ير أنه  :أخصر ما يقال في تعريفه، و االضطراب

إن روي على أوجه ف ،وأن تكون هذه األوجه مختلفة ،فإن كان على وجه واحد فال اضطراب ،روايته على أوجه



ها فإن أمكن وال بد أن تكون هذه األوجه المختلفة متساوية بحيث ال يمكن الترجيح بين متفقة فال اضطراب،
  :-تعالىرحمه هللا -يقول المؤلف  ،هذا خالصة تعريف المضطرب ،ضطراباال الترجيح بينها انتفى

ن يكاااااااااااااان راو  بااااااااااااااراو  أباااااااااااااادل  وا 
 

 ...................................   
يعني أبدل بعض  ،أبدل راوي براوي  ،خريعني جاءك هذا الخبر من طريق راو  ثم وجدته من طريق راو  آ

المسألة مفترضة في ثقات  ،خرآ م جاء بعض الرواة الثقات فأبدله براو  ث ،هو معروف من طريق فالن ..،الرواة
 .اويينستم يعني مقبولين في متساويين على األقل،أو 

................................... 
 ج

 كاااااااااااااا اك ماااااااااااااارو   بماااااااااااااارو  ول 
  ج
 

يروى مرة عن أبي  ((شيبتني هود وأخواتها)) :فمثاًل حديث ،يعني المتن أبدل لفظ في متن أو جملة في متن
مثاًل حكم عليه  "القلتين" :وفي المتن حديث ،ومرة عن أنس ((شيبتني هود وأخواتها)) ،ومرة عن عائشة ،بكر

 ،أربعين قلة :وجاء بلفظ ،قلتين أو ثالثاً  :وفيه الشك ،قلة :وجاء فيه باإلفراد ،القلتين :ألنه جاء فيه ؛باالضطراب
حديث: الذين يصححون  ،خر، لو رجحنا لفظ على آانتفى االضطرابيح جر لكن إذا أمكن الت ،هذا اضطراب

 .فرواتها أحفظ من رواة القلة ،الراجح القلتين :يقولون  "القلتين"
................................... 
 جم  ..............................

 ج

 كاااااااااااااا اك ماااااااااااااارو   بماااااااااااااارو  ول 
.................................... 

  ج
 

: في حديث عائشة ،ال يمكن الجمع بين هذه األلفاظ بحيث يحمل هذا على حال وهذا على حال يكون اضطراب
لكن  ،نعم هذا اضطراب ((سوى الزكاة اً حق))إن في المال ل :وجاء عنها ،((ليس في المال حق سوى الزكاة))

 :يعني ،يعني المفروضة ((ى الزكاةليس في المال حق سو )) :بأن يحمل النفي ؟كيف يمكن الجمع ،أمكن الجمع
فأمكن الجمع فانتفى  ،تتطوع ((سوى الزكاة اً إن في المال لحق))و ،ليس في المال حق مفروض سوى الزكاة

 .لكن حيث ال يمكن الجمع يبقى الخبر مضطرباً  ،االضطراب
................................... 
 جمااااااا  ول تجاااااااريح فياااااااه حصاااااااال

 ...... فااااااي سااااااند تلفيااااااه أو مااااااتن
 ج

 ............................... ول 
 ف ناااااااااااااااه مضااااااااااااااا رب ل جااااااااااااااادل
.................................... 

 

وجهه  ل تلقاءذا صلى أحدكم فليجعإ)) :بن الصالح وغيره حديث الخطامن أمثلة مضطرب اإلسناد وبه مثل 
ى على عشرة أوجه في و أنه ير  وذكروا ،رببه للمضط وامثل ((اً لم يجد فليخط خطن فإ)) :إلى أن قال عصا((
ولذا لما أورده  ،عندهوابن حجر رجح وجه على بقية األوجه فانتفى االضطراب  ،مثال للمضطرب ، فهوإسناده

بن الصالح وضح وجه االضطراب او  ،بل هو حديث حسن ،أنه مضطرب ولم يصب من زعم :في البلوغ قال
 .فى االضطراببن حجر تمكن من الترجيح فانتالكن  ،فيه

 فااااااي سااااااند تلفيااااااه أو مااااااتن...... 
 ج

 .................................... 
 

 .األسانيد على بعض ونفى عنه االضطراببعض  همرجح بعضهم بعض ((شيبتني هود)) :في حديث
 فااااااي سااااااند تلفيااااااه أو مااااااتن...... 

 ج

 .................................... 
 



في  ،القلة وفي معناها :فإنه مضطرب في لفظ "القلتين" :هم من أمثلته حديثنا أن مضطرب المتن عندوعرف
 ها.والوصول إلى حد دقيق يفصل بين ما يبلغ القلة وما ال يبلغبيانه معنى القلة اضطرب أهل العلم في 

 ................... أو ماااااااتن وقاااااااد
 

 يكااااااون فااااااي كليهمااااااا وهااااااو أشااااااد 
 

السند والمتن  ن فيإذا كا و في المتن فقط قادح في صحة الخبر فيكففي السند فقط أ يعني إذا كان االضطرب
 .أشد في القدح ،أشد هال شك أن معًا؟

 ولااي  قاادحا  خلفهاام فااي اساام الث اا     
 ج

 أو فاااااااااااي صاااااااااااحابي  لاااااااااااه.......  
  ج
 

ق  ق ه أو هق  فحق   :قولأن يذلك  ىمقتض  ؟ها ؟ف ح 
  الب:......

 ؟تجي
 .أدرى بشعابهامك  ، أه  در  ا اوهللا م  الب:

ق  ق ه   :األصل أن تقول على كل حال ال يرتكب في النثر، نعم  ر الشعرية مائلكن هم يرتكبون من الضراصح؟  ح 
 .المسألة واضحة

 ولااي  قاادحا  خلفهاام فااي اساام الث اا     
 ج

 ................................... 
  ج
 

حماد أو سفيان من  :ماذا يسمونه إذا قيل ؟نعم ؟مهمل ؟يشيسمى إ ،فيه حمادوجدت حديث إسناد  تبحث في
طيب وجدته يقول عن حماد ثم وجدت في طبقته  ،مبهم إنما هو مهمل من النسبب ليس ،مهمل ؟غير نسبة

يضعف  ،وعجزت تميز بينهما ،التلميذ هعن ، وكالهما يروي عن الشيخ ويروي بن سلمة ادحماد بن زيد وحم
أعالم النبالء قاعدة ذكرها الحافظ  السابع من سيروفي أخر الجزء  ف،؟ ال يضعالحديث بهذا وكالهما ثقة

 .قاعدة أغلبية وليست كلية ،قاعدة أغلبيةوهي  ،الذهبي للتميز بين السفيانين والحمادين
 ولااي  قاادحا  خلفهاام فااي اساام الث اا     

 ج

 ................................... 
  ج
 

 :وقل مثل هذا في سفيان لو قال ،أينما دار فإنما يدور على ثقة د بن سلمةعني سواء كان حماد بن زيد أو حماي
ن سماه  ،هذا ال يقدح في الخبر ،بن عيينة األمر سهلاصعب عليك هل هو سفيان الثوري أو سفيان  عن وا 

 .ألنه أينما دار إنما يدور على ثقة ؛لكنها علة غير قادحة ،بعضهم علة
................................... 

 ج

 أو فاااااااااااي صاااااااااااحابي  لاااااااااااه.......  
  ج
 

عن  ،أو وجدت إبهام وهو أشد من اإلهمال ،تدري هل هو ابن فالن أو ابن فالن ، ماصحابي مهمل مثالً  توجد
طرق  تجمع ،المبهم عجزت اهذوتميز وتعين  ،وعجزت تبين هذا ،-عليه الصالة والسالم-رجل صحب النبي 

هل هو أبوه خوات بن  -لسالماعليه الصالة و -صلى مع النبي  نعم ،تستطعنعم لم  ،الحديث كلها فلم تستطع
ألن  ؛لكن افترض إنك عجزت ما يضر ،المقصود جاء ما يدل على هذا وعلى هذا ؟جبير أو سهل بن أبي حثمة

  .نعم، كلهم مقبولون  ،، ثقاتالصحابة كلهم عدول
اااااااارا  ومااااااااا يكااااااااون لفظااااااااه قااااااااد غ ي 

 قيااااا : احتجماااااا (احتجر النبااااايا)كااااا
 أو رساااما  أو معناااى فتصاااحيف ي ااارى  

 مراجماااااااااااا (مساحماااااااااااا  )وصاااااااااااحفوا 



 اخصااااااا  محرفاااااااا  بشاااااااك  أبااااااادلو 
 ومنااااااااااااه  باااااااااااادال أ بااااااااااااي باااااااااااا بي

 ج

اااااااااااليم  ماااااااااااثال  نحاااااااااااو َساااااااااااليم  بس 
 قياااا : شاااايبا  فانسااااب   (صااااام سااااتا  )و

 ج

ئف افيه طر  وذكر ،لفات، ألفت فيه مؤ وهو فن ونوع من أنواع علوم الحديث ،هذا بحث المصحف والمحرف
لكنه  ،ولعل بعضها يكون من باب التنكيت ،نعم جاء في كتب التصحيف أشياء مضحكة ،حكاتوغرائب مض

ن كان مخرج لصيانة الرواة عن الخطأ إال أنه من جهة أخرى تنكيت في نصوص أمره خطير يعني قد نصون  ،وا 
نعم  ،نا الحبلنتف :يقول [( سورة األعراف171)] }َنَتْ َنا اْلَجَبَ { :يعنيفي كلمة  عن أن يخطئبعض الرواة 

في كتب ف ،هذا العالم وقعنا في أمر عظيمفررنا من صيانة إذا نعم لكن ال، التصحيف وارد لكن من عالم كبير 
ما يتندر به موفي كتب األدب أيضًا  ،الباب من هذا النوع كثيرأكثر من كتاب في  ي وللعسكر  ..،التصحيفات

وقد يصاب السمع  ،ق اللسان إليه فينطق بغير المراد فيحفظوالتصحيف يعني قد يسب ،الكثير ءاألدباء الشي
هو  ألن من التصحيف ما ؛من الذهول فيسمع الكلمة ويؤديها بما يقرب منها من حيث الوزن الصرفي ءبشي

فالتصحيف ما يسلم منه أحد إال شخص له عناية بالقراءة على  ،ما هو تصحيف بصرمنه و  ،تصحيف سمع
ومن الصحف  ،الكتب فمثل هذا يأتي بالعجائبالقراءة في الصحف و  هأما من عمدت ،ينالشيوخ الضابطين المتقن

أن  يقرأ كلمات تتعجب كيف.....له عناية بالضبط  تكم نسمع من يقرأ وليس عليها أخذ التصحيف، داعتمواال
بضبط  تنيب التي تعوأن يعنى بالكت ،فعلى طالب العلم أن يعنى بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين ؟يقرأها

ألن ضبط  ؛الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى ضبط المتون  ضبط األسماءواالعتناء ب ،وضبط األسماء ،الكلمات
لكن االسم ما يستدل عليه بما  ،تمشيعلى الكلمة بما قبلها وما بعدها و كالم يعني يستدل المتون  ..، المتون 

أهل العلم يضبطون وال يكتفون بضبط ي تعتني بضبط الكلمات، و الكتب التفعلى هذا نعنى ب ،بعدهما قبله وال 
بفتح المهملة وكسر المجمعة  :ون أحيانًا يقول ،ون في ضبط الكالم بالحروفنبل بالحروف ويتفن ،الكلمة بالشكل
خالص ما أنت وأحيانًا بالمثيل حدثنا حرام بن عثمان بلفظ ضد الحالل  ،بهذا بطون وكذا يضوكذا التحتانية 

حدثنا الحكم بن عتيبة نعم  ،إطالقًا نعمما أنت بقايل: حزام  ،حرام ؟ي ضد الحالللويش ال خالصطان بغل
 ؛وأحيانًا يقطعون الكلمة ،ولهم من هذا أشياء تدل على تمام العناية ،خالص انتهى اإلشكالدار بتصغير عتبة ال

عدها حرف تلتبس قبل حرف وبو اء هذه ألن اله ؛ألنها إذا كتبت مشبوكة الهجيمي مثاًل يتطرق إليها تصحيف
العلم يكتبها هاء مفردة ثم جيم أهل وقفنا عليه في كتب يجي يكتب..، وقد  ،ذاكهو والجيم كذلك ببعض الحروف 
؛ ألن عندهم الضبط وهذا إنما يستعمل فيما يشكل ،المشبوكةالكلمة قراءة في  إيش؟ ما تخطئ ثم ياء من أجل

قاف مفتوحة واأللف  (قال)بعضهم يضبط  مجوج،مهذا ما شكل جميع الحروف أ ،لما يشكل لكالش ،ما يشكلل
فعلى طالب العلم أن يعنى ال هذا ممجوج،  (قال)في قراءة  بيخطئهل في أحد  ،عليها سكون والالم عليها فتحة

فإذا  ،لكتبويراجع ا ،ويقرأ الكتب التي تعنى بالضبط ،فيقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنينأتم العناية، بهذا 
بحيث ينساها ال تمر عليه مرور  ،وقف على ضبط كلمة يعتني بذلك كما يقول أهل العلم ويودعها سويداء قلبه

هناك فوائد و  ،هتم بمعنى لفظة وراجع عليها كتب الغريب يعنى بها ويقيدهاوكذلك إذا أ  ،قبل أن يقوم من مجلسه
ه دفتر أو مذكرة فيها مقيدات سواء في يكون للعلم أن على طالب ا فمثل هذه ،وشرائد تمر مرور من غير قصد

 .خوان اختلفوا في ضبط كلمةذا اجتمع اإلإ اً كثير  ..،ضبط اسم علم أو ضبط



اااااااارا  ومااااااااا يكااااااااون لفظااااااااه قااااااااد غ ي 
 أو رساااما  أو معناااى فتصاااحيف ي ااارى   ج

 

المحرف و ف حمصومنهم من يرى أن ال ،ح لبعض أهل العلمالتفريق بين التصحيف والتحريف اصطالأواًل:  
سواء كان ذلك التغير بالنقط أو بالشكل تحريف ذلك التغير، وهو ما غير عن وجهه على أي وجه كان  ،واحد

لكن إذا غير الشكل  ،يفابن حجر تصحنعم يسميه  ؟ال تحريفا  هذا تصحيف و  :تقول :أوالً  ،يعني إذا غير بالنقد
والتحريف كما  ًا،فرقرون كن كثير من أهل العلم ال يل ،اصطالح لبعض أهل العلمفالتفريق بينهما  ،تحريف :سماه

ع ه { ،يكون لأللفاظ يكون للمعاني أو حرفوا الصورة سواًء حرفوا  [( سورة النساء44)] }ي َحر  ف وَن اْلَكل َم َعن مََّواض 
 .المعنى

اااااااارا  ومااااااااا يكااااااااون لفظااااااااه قااااااااد غ ي 
 أو رساااما  أو معناااى فتصاااحيف ي ااارى   ج

 

على  ؟أو رسمًا على ؟تعطف إيش ( هذهأو) ؟؟ أو معنى فتصحيف يرى يرا أو رسماً الفرق بين لفظه قد غ إيش
 ؟ وراه نصب أجل؟يكون معطوف على لفظ ؟نعم ؟يشإ

 ....... الب:
 ؟نعم ؟للمجهول ؟ مبنيأو رسمًا يعني مصدر تعطفه على ماضي...... 
 ....... الب:

كما يكون  في  التصحيف وهو أن ،خ طواه ما ذكرهيدل على أن هناك كالم ذكره أهل العلم والشي ال هذا العطف
 ،رسم تأنت ما غير  ،وهو تصحيف السمع ،في الكالم المسموع وفي المعنى يكون أيضاً  الرسم نعم في الرسم

 ،إنما السمع ،رسم في األصلما غير  ،في رسم نعم ما ،واصل األحدب فروى عنه الراوي عاصم األحول :قال
 صحف الرسم كما صحفتيًا أو معنى وقد يصحف الراوي رسم الكلمة أو رسم ،يسمونه تصحيف السمعوهذا 

 ......لكن هذا  -كما سيأتي-وصحف الصولي  ،احتجم :قيل -صلى هللا عليه وسلم-كلمة احتجر النبي 
 ....... الب:
 .يأتي في وقته ،من الخلط ءال في شي...، ومنه :لكن يقول ،من التصحيفهو 

.................................... 
 كااااااا)احتجر النبااااااي( قياااااا : احتجمااااااا

 ج

ااااااارى    .................. فتصاااااااحيف ي 
..................................... 

 ج

ن كان المعنى يختلف  هيعني قريب من بعض ،هذه سهل، وتصحيف هذه بمن بعض احتجر واحتجم قريبة وا 
 .اختالف جذري 

................................... 
 مراجماااااااااااا (مساحماااااااااااا  )وصاااااااااااحفوا   ج

 

وأكثر ما يقع التصحيف إذا كان الحرفين متقاربين مثل  ،وتأخرت ، المسألة نقطة تقدمتألنهما قريبان من بعض
 ئاً شي تتأخر  ، وهذهيسير تقدمت ؟ بس هذهفرق  بينهما ؟يش تسوي نقطة فوق ونقطة تحت إ ي ر ي والبخاالنجار 
ال مو ا  يعني الفرق كبير و  ؟أو محمد بن إسماعيل النجاري  ؟كيف ،ري أنس بن مالك البخا :نعم لو قال ،يسير

نجاري ويش هذا ويصير بخاري و  هذا وأخر بس قدم ....هم كذاا ي بس الحرفين بدل ميعن ؟بكبير في الرسم
 .ألنه سهل التحريف سهل التصحيح ؛على الطالب أن يعنى بهذا أشد العنايةو  ؟المانع

 وصاااااااااااحفوا )مساحماااااااااااا ( مراجماااااااااااا  ...................................



 واخصااااااا  محرفاااااااا  بشاااااااك  أبااااااادل
 ................................... ج

 ج

ختاره وذكره ا اعلى م ؟لكن هل هو تصحيف ،تحريف ؟يشمثاًل هذا إ ل هيعة :هيعة قالل  مثل:  الشكل أبدلإذا 
بيدة ومثله ع   ،ليمليم بس  ومثله س   ،تحريفلكن عند اآلخرين هو تصحيف وهو  ،بن حجراوتبع فيه  ،المؤلف ال

خراش  :طيب ربيعي بن حراش لو قال هذا تصحيف، بيدة: ع  بعضهم يقول يالسليمان وبيدة بن عمر ع   ،بيدةبع  
والمعروف أنه بالحاء حراش فهذا  ة،د بالخاء المعجمسنن أبي داو مختصر وضبطه المنذري في  ،يفهذا تصح
 .تصحيف

 لواخصااااااا  محرفاااااااا  بشاااااااك  أباااااااد
 ومنااااااااااااه  باااااااااااادال أ بااااااااااااي باااااااااااا بي

 ج

اااااااااااليم  ماااااااااااثال   نحاااااااااااو َساااااااااااليم  بس 
................................... 

 ج

 أبوه مات قبل ذلك "،أبي" :فقال ،هذا حرفه بعضهم "بي يوم األحزاب في أكحله"أصيب أ   :قالهللا  جابر بن عبد
لشباب يعني ليست لهم عناية بعض ا ،تحريف بعض القراء ، لكنه يسهل عنتحريف ؟يشنعم فهذا إ ،في أحد

 ؟يش قالإ [( سورة البقرة44)] }  لَّ   ْبل يَ { ،-جل وعال-بكتاب هللا 
  الب:......

 ....أبا فقالصحف  ،سمعت ح سمعت هذه، في امتحان الطالبصحي
 ؟كيف
 أبي.  الب:

رحمه -ذكر شيخ اإلسالم ما ي اً وكثير  ؟عقله وهو يقرأ نأي ،ال عقل وال نقلوهذا  ،تصحيف شنيع ،له جعله أباً 
فخر عليهم " :وهذا من باب قولهم :ثم يعبر عنه بقوله ،ال يقبله العقل ءمن كالم بعض المتكلمين شي -هللا

 .ال ؟ممكن ،ال عقل وال نقل "السقف من تحتهم
  الب:......

 ؟كيف
  الب:......

 .مكن إطالقاً ال ما ي ،ال ،يخر عليهم من تحتهم ،يصير من تحتهم ،كونه ينبع غير ،يخر
 ومنااااااااااااه  باااااااااااادال أ بااااااااااااي باااااااااااا بي

 قياااا : شاااايبا  فانسااااب   (صااااام سااااتا  )و  ج
 ج

من صام )) :صحف الصولي حديث ،وهذا يجتمع فيه التصحيف والتحريف "فانسب   با  شي :قي  ا  ست "صام
 .نعم ،وهذا تصحيف ،من شوال ئاً شي :قال ((من شوال اً رمضان وأتبعه ست

 وسااااايح  الحفااااار الااااا   ماااااا رجحاااااا
  لاااااااك قاااااااد لسم لاااااااهْ  فااااااا ن يكاااااااون 

 وسااااااااامه مختل اااااااااا  حيااااااااا   ااااااااارا
 وحملااااوا مااااا فااااي الصااااحيحين أتااااى    

 ج

 عااان خ باااه جاناااب مااان قاااد صاااححا 
 فشااااااااا   فااااااااي رأ  بعاااااااا  الن لاااااااا ْ 
 ورد مااااااااااا بعااااااااااد اخااااااااااتال  خباااااااااارا
 مناااااااه بااااااا ن قبااااااا  اخاااااااتال  ثبتاااااااا

 ج

 وهذا الضابط يذكره بعض ،نعم ما يرويه سيئ الحفظ الذي رجح جانب الخطأ عنده على جانب الصواب
لكن أهل الحديث ال ينظرون إلى جانب  ،ألن الحكم للغالب مثل فحش الغلط ؛المحدثين واألصوليون يذكرون هذا



نما ينظرون إلى الصواب يعني يروي ألف حديث ويخطأ في ثالثمائة  ،بالثلث سيئ الحفظمن يخطأ فالخطأ  وا 
ن كان على هذا الضابط الذي ذكره مقبول على  ،حديث هذا سيئ الحفظ ، لكن ذكرنا أن بعضهم كأبي هذاوا 

 لكنهم مع ،نظرون إلى جانب اإلصابةفهم ال ي ،بع كثيرالس   ،بع كثيرإلى أن الس   واأشار  ود الطيالسي وغيرهدا
من في مائة حديث وقد روى ألوف وبين  ، ففرق بين من يخطئنب ما روى ذلكم ينظرون إلى النسبة في ج

لكن يبقى أنه إذا كثر الخطأ في حديث  ،نعم فرق بين هذا وذاك ،ثينإال حدي في حديث واحد وهو لم يرو   يخطئ
 .الراوي ترك

 وسااااايح الحفااااار الااااا   ماااااا رجحاااااا 
 ج

 عااان خ باااه جاناااب ماااا قاااد صاااححا 
 ج

 ،لــه إمــا أن يكــون مالزمــاً  :وهــذا الخطــأ ال يخلــو مــن حــالين ،الخطــأ علــى جانــب اإلصــابة ، تــرجحجانــب اإلصــابة
 أنـتم تسـمعون كثيـر مـن النـاس مبتلـى هـذا لـه حكـم ،الدتـه ونشـأته إلـى أن يمـوتالخطأ مالزم لـه مـن و ، له مالزماً 
هـذا موجـود لكـن  ،بعضهم يصعب عليه أن يركب جملة واحدة صحيحة ويقولها بسرعة بعض الناس نعم ،بالخطأ
لـه  ،ألنـه غيـر مقصـود ؛مغفـور -شـاء هللا إن-وخطـأهم  ،من عامة الناس ال يحملـون العلـم وال يؤخـذ عـنهم هؤالء

ال ألنه أشبه ما تكون بالنكت و  ؛لكن ال يحسن ذكرها ،أمثلة كثيرة  .حصل أمثلة كثيرة من هذا النوعا 
 فااااااا ن يكااااااان  لاااااااك قاااااااد لاااااااسم لاااااااه 

 ج

 شاااااا  هاااااو فاااااي رأ  بعااااا  الن لااااا   
 ج

 أو لهذا الشخص فما يرويه ،الزم لهذا الروي  ،يعني كان الزم له
 ................................... 

 ج

 فاااااي رأ  بعااااا  الن لااااا  شاااااا  هاااااو  
 ج

إذا رواه ســـيئ  ،الـــذي ال يشـــترط المخالفـــة يدخلـــه فـــي الشـــروط ،فـــي الشـــذوذ قيـــد المخالفـــة ال ســـيما مـــن لـــم يشـــترط
 .ألن المنكر بمعنى الشذوذ عند بعضهم ؛وقد يدخله في المنكر ،الحفظ

ـــــــــــــرد كـــــــــــــذا البرديجـــــــــــــي  المنكـــــــــــــر الف
ـــــــدى الشـــــــذوذ مـــــــر  إجـــــــراء تفصـــــــيل ل

 

ـــــــــــي التخـــــــــــ  ـــــــــــق والصـــــــــــواب ف  ريج  أطل
ــــــــــاه كــــــــــذا الشــــــــــيخ ذكــــــــــر  فهــــــــــو بمعن

 

ومـا يرويـه متفـرد بـه مـن ال يحتمـل تفــرده  ،هـو أثـق منـهمـن  ، مـا يرويـه الثقـة مخالفـًا فيـهمخالفـةالفالشـذوذ مـا فيـه 
نصـف قـرن يحـدث النـاس  ،عاش سـنين ، لكن الطارئ هذا المالزم ،أنه منكر وقد يطلق عليه أيضاً  ،كسيئ الحفظ

تغيـره الـذي  وهـذا يسـمونه المخـتلط ،بـأن تغيـر ،بـأن تغيـر ،ثـم طـرأ عليـه مـا طـرأ ،رةمضبوطة متقنة محر  بأحاديث
 ،على ذاكرته ،أن يصاب اإلنسان بآفة تؤثر عليه :منها ،واالختالط له أسباب ،هذا المختلط ،تغيره طارئ  ،طارئ 

لنــاس إذا ســمع بعــض ا خلقــةأو يكــون قابــل لهــذا التغيــر بعــدم رســوخه  ،أو مصــيبة بمــوت أو فقــد حبيــب أو مــال
وبعـض النـاس  ،هـذا موجـود بكثـرة ا،أو فـي آخرهـ  فـي أول الصـفحةهـو هـل ولـم يعـرف  ،صوت الباب ارتج عليـه

 ،فقـد عشـرة ألـف درهـم فتغيـر وبعضـهم ،نسـي اللـي هـو حـافظ كلـه واحد من الرواة نهق حمـار فتغيـر ،ألدنى سبب
 ،االخــتالط :هــذا التغيــر الطـارئ يقــال لــه ،تلطوبعضـهم احترقــت كتبــه التـي يعتمــد عليهــا فـاخ نوبعضـهم فقــد ولــده
 ،إمـا أن يتميـز ، فـال يخلـو:المختلط هذا الذي تغيره طارئ هذا له فيه تفصيل عند أهـل العلـم ،وفيه كتب ومؤلفات

ويـرد مـا حـدث  ،فيقبل ما حدث به قبل االخـتالط ،وما حدث به بعد االختالط ،ويعرف ما حدث به قبل االختالط
ومعرفة الرواة الذين لـم يأخـذوا عنـه إال بعـد  ،قبل االختالط وذلك بمعرفة الرواة الذين أخذوا عنه ،به بعد االختالط

ألن بعــض النــاس إذا رأى التغيــر خــالص  ؛ويبقــى بعــض الــرواة يأخــذ منــه قبــل وبعــد مــن غيــر تمييــز ،االخــتالط



 بعــض يضــبط ،يصــحو ويغيــبيقــال: ال إذا كــان علــى مــا إ اللهــم ،أي نعــم المتغيــر ال تضــيع وقتــك عنــده ،وقــف
هــؤالء  ويالحــظ فــي ،فمثــل هــذا يأخــذ عنــه مــا ضــبطه ء،وبعضــها مــا يــدري عــن شــي ،األخبــار وبعــض القصــص

لكـن مـا  ،الشـباب والقـوة وأكثـروا تـرداده فـي المجـالس هـذا يحفظونـه يامأ ،المختلطين أن ما عاشوه في أوائل العمر
أن يمسـح زوجتــه  لـىإإلــى أن يصـل  ،خـر اآلخـر فـاآلخراآل تجـد الـذاكرة تمسـح مــن لــذلك ،أدركـوه فيمـا بعـد يمسـح

لكن هناك أمـور ذكـروا أن مـن اتصـف بهـا  ،ن االختالط ال شك أنه آفة: إلون و وأهل العلم يق ،هذا موجود ،وأوالده
 ،رأيــه نــه ال يخــتلط وال يتغيــر: إيقــول وهــازالً  مــن لــزم الصــدق جــاداً  :أوالً  ،-بــإذن هللا تعــالى-يحفــظ مــن االخــتالط 

المقصــود أن علــى اإلنســان أن يحــرص  ،مــن االخــتالط -جــل وعــال-حفظــه هللا  وذكــروا أن مــن حفــظ القــرآن مــثالً 
 .ال يعنيه وأن يترك كل ما ،على حفظ نفسه
 وسااااااااامه مختل اااااااااا  حيااااااااا   ااااااااارا 

 ج

 ورد ماااااااااا بعاااااااااد اخاااااااااتال  خبااااااااارا   
 ج

  .وتحمل عنه بعد االختالط يرد ،نه روي عنهأيعني ما عرف 
 حيحين أتااااى وحملااااوا مااااا فااااي الصاااا

 ج

 مناااااااه بااااااا ن قبااااااا  اخاااااااتال   ثبتاااااااا  
 جج

 عــت فــي ترجمتــه أنــه اخــتالط فــي آخــر عمــره،و مســلم إذا رج لهــم البخــاري أ يعنــي قــد تجــد فــي الــرواة الــذين خــرج
البخـاري  تبحث عـن إسـناد حـديث فـي تأن ،رواة البخاري  منهذا الذي اختلط  ،خر عمرهرة، يعني في آخبأاختلط 
مــنهم مــن  ،كـل مــا فــي الصــحيحين قبــل االخــتالط :نقــول ،ال ؟ال بعــدا  ت تــدري قبــل االخــتالط و ذا اخــتلط أنــوا   مـثالً 

دة اهتمـامهم يعنـي مـن شـ ألن الشـيخين ؛ومنهم من يقول ذلك عن خبـرة ودرايـة ،يقول هذا تحسين للظن بالشيخين
ولـذا وضـع هللا لهمـا  ،الفـةوعنايتهم باألحاديث وانتقاء األحاديث حتى من أحاديث من تكلم فيهم ال تجـد فيهـا المخ

 ودال تعتمـد سـنن أبــي داال مـا فــي دليـل يـدل علـى أنـك تعتمــد صـحيح البخـاري و ا  و  ،وضـع هللا لهمـا القبـول ،القبـول
 ..،تجــد بعــض العلمــاء تجــد عنــده ،وقــل مثــل هــذا إلــى يومنــا هــذا ،نعــم ،يضــع القبــول -جــل وعــال-لكــن هللا  ًا،بــدأ

 ؟مـن الـذي يضـع القبـول ،النـاس يتقـاتلون عليـه ومـع ذلـك ،تسمع جديـدتجلس عنده درس درسين عشرة دروس ما 
يعنـي هنـاك كتـب ألفـت فـي  ،وهـذا مـداره علـى اإلخـالص ،وهذا مداره على اإلخـالص ،-سبحانه وتعالى-هو هللا 

 رحمــه هللا-عشــرة قــرون قــال  ،ســتة قــرون  ،خمســة قــرون  ة،كــل مســجد مــن مســاجد المســلمين خــالل قــرون طويلــ
 ،هـو الـذي يسـوق النـاس -جـل وعـال-هللا  ،-تعالى رحمه هللا-قال  ا،أم أبو  ايدعون له الناس شاءو  يعني -تعالى

 و؟ه من ؟من الذي بعد عمر بن عبد العزيز من الوالة ،يساقون بعصيان الناس ما
  الب:........

 ، نعم؟ال هو من أوالد عبد الملك 
  الب:........

فجـاء عمـر بـن  إن أباك منحنـي أرضـاً  ،إن أباك أعطاني أرضاً  :فقالطيب جاء إليه شخص  ،يزيد بن عبد الملك
أن الذي أعطـاه مـا قـال  ؟عجيب من أي جهة ؟هو بعجيب ال ماا  كالم عجيب و  ،فأخذها -رحمه هللا-عبد العزيز 

 -رحمــه هللا-جــاء عمــر بــن عبــد العزيــز  :إنمــا قــال ،أعطــاني أرضــاً  -رحمــه هللا-إن أبــاك  :مــا قــال ،-رحمـه هللا-
لــو اإلنســان يســوق نفســه الــذي أعطــاه صــاحب المنــة  ،بمصــلحته يتحــدث يعنــي المفتــرض لــو أن اإلنســان ،أخــذهاف

: رحمـه والـذي أخـذ منـك تقـول رحمـه هللا، :سـبحان هللا الـذي أعطـاك مـا تقـول :فقـال ،هو بالذي أخذ منـه ما ،عليه



 ..،حال على اإلنسان أن يحرص أن يكـون  فعلى كل ،صحيح ه،كل الناس تقول ،وهللا ما أنا الذي أقول :قال هللا،
 وقد جاء في الحديث الصحيح  ،والناس شهداء هللا في أرضه ،أن يشهد له الناس بخير

 ى ومــر بــأخر  ((وجبــت ))وجبــت وجبــت :فقــال ،فــأثنوا عليهــا خيــراً  -صــلى هللا عليــه وســلم-ازة علــى النبــي نــمــر بج
))األولى أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لـه الجنـة، والثانيـة : قال ،فسألوه))وجبت وجبت وجبت((  :فقال فأثنوا عليه شراً 

فليحرص اإلنسان على حفظ جوارحه وقـت الرخـاء  أثنيتم عليها شرًا فوجبت له النار، وأنتم شهداء هللا في أرضه((
ز قفــ ،طــاهر بــن عبــد هللا الطبــري قفــز بعــد أن جــاز المائــة ،تحفــظ لــه ،لــتحفظ لــه فــي وقــت الحاجــة ووقــت الشــباب

 ؟كيـف :فقيـل لـهء، صـيب بشـي، فمـا أنعـم أكيـد أنـه خـالص انتهـى !مائة سنة ............قاال: . فتعجبوا ،قنطرة
فـي شـارع الريـان داخـل فـي الـديرة قـد  وأنـا أدركـت إمامـاً  ،جـوارح حفظناهـا فـي الصـغر فحفظهـا هللا فـي الكبـر :قال

عنــي ســنة ثالثــة وتســعين وأربعــة وتســعين عميقــة ي ،جــاز المائــة وكانــت الحفريــات حفريــات المجــاري عميقــة جــداً 
هــذا اإلمــام جــاز المائــة وهــو أعمــى خــرج إمــام مســجد  ،يعنــي بعضــها عشــرين متــر فــي األرض ،الحفريــات القديمــة

، العصـا انكسـرت ،فـأخرجوه فـإذا هـو لـم يصـب بـأذى ،انتهـى ،فجزم الناس كلهم أن هذا قبره ،فوقع في هذه الحفرة
فعلينـا أن  ،-سـبحانه وتعـالى-لكـن أهـل العبـادة حفظـوا أنفسـهم فحفظهـم هللا  ،- عليـههللا رحمـة-نعـم تـوفي الرجـل 

خـر عمـره وفـي مكتمـل إذا صـار فـي آ بحيـث ؟اإلنسـان بـدون عقـل ، يعنـي مـا قيمـةنحفظ أنفسنا لتحفظ لنـا عقولنـا
وهللا ، -جـل وعـال-فـإذا حفـظ اإلنسـان نفسـه حفـظ هللا  ،عمره واحتاج الناس إليه صـار مضـحكة ومعلبـة للصـبيان

 .أعلم
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا 

 ........: الب
 إيش هو؟
 ........: الب

 ؟قسمتها أنتنقسمها على كم؟ نبي  هي، إإيه نبي نثبت خمسة وعشرين
 ........: الب

 .بقدر اإلمكان -شاء هللا تعالى نإ- ال نبي نستمر على خمسة وعشرين ؟يعني نصيب كل يوم
 ........: الب
 ؟كيف
  :........ الب

وعلـى كـل مـن اخـتلط وخشـي علـى الـدين وعلـى العلـم منـه إن  ،أوالده أحيانـاً  ،أوالده يمنعونه عن الكـالم أحياناً  هيإ
ال يجب على ولي األمر منعه  .فالذي يخشى على الدين منه يجب منعه ،منعه أوالده وذووه وا 

 ........: الب
 ؟كيف
 ........: الب



والمرجح عند كثير من أهل ، أقوى من غيرها ،أقوى من غيرها عنه اية العبادلةأن رو  على كل حال منهم من يرى 
  .ن ضعفه ليس بشديد يقبل اإلنجبارأ على ،ألن في ثالثة عشر قول للمضعفين من األئمة ؛العلم تضعيفه مطلقاً 

  
  

 .بدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوسلم وبارك على ع اللهم صل
 


